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  آمريكااهميت ادعاي تازه 
  براي ايران ما

  نادقوقح -ضيفريما

مراکز تسليحاتی ايران نيز مطلع  قصد دارد به بھانه فعاليت ھای ھسته ای از آمريکابری منتشرشده که خ
  .شودوکوتاه به ابعاد اين درخواست وارد  شود. اين تحرير مايل است مختصر

   آمريكاحق 

دارای چنين  آمريکايا آن اينکه آ موضوع حق است و  آمريکانخستين وحساسترين مورد دراين خواست 
  ؟حقی ھست ياخير

سال  ٢۵) برای نلماآوانگليس وفرانسه وروسيه وچين و آمريکا( ۵+١درکمال تاسف  دربرجام به طرف 
داده   نيست  ،نھاآسپس کارشناسی روی بازرسی وتحصيل اطالعات و زمائی که چيزی جزآحق راستی 
   .شده است

نقدر آزمائی آھرچند که مراکز تسليحاتی جمھوری اسالمی خارج ازبرجام است ولی دامنه حق راستی  
   .ساخت زمائی جداآفعاليت ھای راستی  وسيع است که نميشود مراکز تسليحاتی جمھوری اسالمی را از

 زمائی برجام آچه دليل بتنھائی درمسئله راستی  نشده که به شکارآکه ھنوز  آمريکا اصرار
مواردی است  بطورقطع با مخالفت جمھوری اسالمی روبرو خواھد شد وموضوع از ؛جلوداراست
  .ه ميگرددون مشترک حل اختال ف دربرجام ارايکه به کميس

  كميسيون حل اختالف 

اختالفات ناشيه ازاجرای ھمانطور که مستحضريد دربرجام کميسيونی بنام کميسيون مشترک برای حل 
ن درباره تمديد قانون آخرين آتشکيل شده که  بار ٨برجام پيش بينی شده است واين کمسيون تاکنون ھم 

دوره ھای قبل فقط به سالم وعليک  عليه جمھوری اسالمی است که کميسيون درل ايسا برای ده سا
   .م نرسيده استھم ھنوز به روز تصمي خرين بارآ درحفظ برجام ختم شده ووتوصيه 

 – آمريکا ؛عضو پيش بينی کرده است ٨کمييسون مشترک حل اختالف عضويت دربھرحال برجام برای 
که ھريک دارای يک رای خواھند اتحاديه اروپا  –ايران  –لمان آ –چين  –روسيه  –انگليس  –فرانسه 

  .بود

  ايراد حقوقي 

وطرف ديگر  ۵+١ايرادی که به شکل کميسيون مشترک وارد است اين است که طرفين برجام يک طرف  
نمايندگان  ر يک واحد حقوقی متشکل ازگايران است يعنی ازنظرحقوقی يک طرف ايران وطرف دي
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است که ھمگی ازاعضای شورای امنيت بوده وازسوی ھمان شورای امنيت ھم ماموريت  ۵+١کشورھای 

مشارکت  ،مستقال درکميسون مشرک حل اختالف ۵+١ن کشورھای آ اند بنابراين نبايد ھريک ازيافته 
   .شرکت کند ۵+١بنمايندگی ازسوی تمامی کشورھای  داشته باشند بلکه بايد يکنفر

بنظرميرسد ضابطه حقوقی که دربرجام درمورد کميسيون مشترک حل اختالف برقرارشده يک تحميل 
   .اده نمايندگان ايران فريب خورده اندعبارت س در و ؛شيطانی است

ن است که دراختالفی که بين يک شرکت ويک فرد پيدا ميشود وبه داوری آقضيه فوق دريک تشبيه مانند 
، داور به ھيئت شرکای شرکت دن شرکت بتعداآسوی  از داور و ن شخص يکنفرآارجاع ميگردد ازطرف 

  .رددگوفصل  داوری فرستاه شود تا با رای اکثريت قضيه اختالف حل

  ايراد اجرائي 

رابطه با کميسيون مزبور  در ،رسميت تصميمات کميسون است ،که دراين قضيه خودنماست ايراد مھمتری
رای  ۵برخی ازحقوقدانان ازاجماع بنام دکترين ماشه نام ميبرند) ويا شده که تصميمات به اجماع ( مقرر

   .مثبت اتخاد ميشود

نخستين ايراد اين  ،بظاھرمنافات دارد ،نفر ۵با رای اکثريت به اتفاق است که ھمان  ذکرحالت اجماع   
دوم اينکه  حالت  ،حالت اکثريت معلوم نيست که کدام بايد اصل گرفته شود حالت اجماع درکنار ؛است که

ن است که اختالفی بين طرفين وجود ندارد بنابراين ذکرش آندارد حالت اجماع به معنای  اجماع نيازبه ذکر
  .م منتفی استھ

ات درقرارداد نوشته گونه تعارفممکن است اين  ،ميتوان گفت دربرخی ازموارد به اعتبار نمايش حسن نيت
گون مصون باشد قرارداد ابھامات وتفسيرات گونا رارداد بايد ازولی بطورکلی نظربه اينکه يک ق ،شود
  .ازاين نمايش حسن نيت تبعيت نميکنند ومعمول ھم نيستھا 

 روسيه وچين ھم تيجه اين صراحت ناموزون درکميسيون مشترک حل اختالف اين است که اگربھرحال ن
ه ارويا برای محکوميت يلمان ونماينده اتحادآوانگليس وفرانسه و آمريکامخالف باشند رای با موضوعی 

   .ايران کافی است

  ورد اين تحريرĤدست

موضوع به کميسيون  و ؛ران موافقت نکندتاسيسات نظامی اي طرح بازرسیاگرجمھوری اسالمی با اجرای 
   .حتمی است یمالسا یروھمجمشترک حل اختالف ارجاع گردد باخت 

= ھمانطور که درتحريرات قبل به اشاره رفت حقوقدانان ايرانی درتنظيم برجام بيشرجانب رعايت حاشيه 

مالک نفرکه  ۵را مد نظرداشته اند واال ھمين شرط اکثريت آمريکامسائل سياسی مشتمل بررضايت 
تصميمات کميسيون مشرک حل اختالف قرارگرفته چيزی نيست که ازديد حقوقدانان معمولی ھم بدور 

  .بماند
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 <تمام موارد برجام با اجازه رھبر :به برجام گفتقای عراقچی درکميسيون مجلس درمقابل اعتراض آ

  .>انجام شده است

 يرانی بايد موضوع ومتنی حقوقدانان ا يده دارم که دفاع عراقچی وظريف قابل قبول نيست زيرا ھيئتعق
اين بدان  و ايرانی قرارگرفته باشد دانانحقوق قبال مورد  موافقت ھيئت  خامنه ای اجازه ميگيرند را که از

ن متن ويا موضوعی  که به خامنه ای ارايه شده وکسب اجازه گرديده با ھيئت آمعناست که مسئوليت 
   .گان استحقوقدانان ومذاکره کنند

 حقوقی برجام و گان برای انتقال ابعاد مسئوليتتدالل ديگراينکه اعزام حقوقدانان ھمراه مذاکره کننداس
رعايت منافع حقوقی ايران واساس انصاف که  گاناطمينان مذاکره کنند نيز ه ومذاکرات به حقوقدانان بود

درصالحت ھمه افراد مذاکره معموالن که ھای بين المللی  وساير موارد حقوقی واصول معمول قرارداد 
اجازه  است زيرا اگرسھم سيد علی خامنه ای دراين مقوله معاونت درجرم اما . کننده درقرارداد بوده است
   .ممکن نميشد نميداد وقوع تحقق جرم

   برداشت اين تحرير

سی يا حق بازر يافت و روز پيش انتشار وکنگره عليه ايران که ھمين د نجا که تحريم ھای اخيرآ از
زمائی را آی راستی دربرجام پيش بينی نشده ولی دايره بازرسی ھاکه (تسليحات نظامی غيرھسته ای 

حق توقف  ،)ن درمورد فعاليت ھای ھسته ای باشدآنميتوان انچنان محدود ساخت که فقط شمول اجرائی 
يا ھمين تصميم ھا و شده است بنابراين ميتوان گفت که تحريم مقرر آمريکاتحريم ھا برای رئيس جمھور 

به جمھوری اسالمی است که دست شيخ  عمال جدی نيست بلکه به منظور سخت گيریِ بازرسی ھا  اَ 
قيد وبند ھای جناح  ھمينکه روحانی موفق شود که از د وگذار باز آمريکاراقدامات مورد نظرروحانی را د
برای خامنه ای  را خالص کند ويا به اعتبارفشارتحريم ھای اقتصادی وبانکی حالت اجبار اصولگرا خود

 آمريکا ؛ويا اتفاقاتی روی دھد که جناح اصولگرايان تسليم دولت شونديد آزاد گذاشتن روحانی بوجود آ در
درھيچ  آمريکا. نسبت به اجرای تحريم ھا تجديد نظر خواھد کرد آمريکای با بموازات ھمکاری ھای روحان

فعالند  دولت جمھوری اسالمیکه اکنون درحوزه وزارت  آمريکاشرائطی افرادی زبون ووابسته ونوکر
چنانکه تيلرسون ھم خواھد گذارد  و ن سرمايه سياسی گذارده دقيقا روی اصالح طلباو پيدا نخواھد کرد

ميزحکومت ايران آحمايت ازعناصری درداخل ايران است که نھايتا به تغيير صلح  مريکاآياست س< :گفت
  .> يعنی اصالح طلبان وجنبش سبزمنجر خواھد شد

  

   

 


